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 الجمهورية التونسية       
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

          
 القيروانجامعة           

 المعهد العالي للفنون والحرف  
 بسيدي بوزيد          

 بشهادات الماجستير للتسجيل  ترشح استمارة
 نظام "أمد"
 2021-2020بعنوان السنة الجامعية 

 
 له الماجستير المزمع الترشح

 المهني في تصميم الفضاء: هندسة داخلية.ماجستير ال

 البيانات الشخصية -1

 ........................................................................................... :االسم -
 ........................................................................................... :اللقب -
 .......: ...........................)أو جواز السفر بالنسبة لألجانب(رقم بطاقة التعريف والوطنية  -
 ..................................................................: .........تاريخ الوالدة ومكانها -
 ( طالب)ة(1) الوضعية الحالية : -

 أجير (2)                      
 ( حاالت أخرى3)                      

 ..............................................................................: .......... الجنسية -
 ...........................................................: .............................. العنوان -
 : البريدي قيمالتر  -
 ...............................:..... الوالية:.............................................. المدينة -
 ...............................: .العنوان اإللكتروني............................: .... الهاتفرقم  -
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 الدراسات الجامعية -2
 .......................:  االختصاص............. : سنة التخرج ....................... :اإلجازة  -

 :سنوات الدراسة الجامعية السابقة  -

 سنة الّدراسة
السنة 
 الجامعية

 المعّدل
 20من 

عدد سنوات  الّدورة
 الرسوب

 المؤسسة الجامعية
 التدارك الرئيسية

       

       

       

       

 القار : أوالشغل الموسمي ات أو التربص -
 الرتبة التاريخ والمدة (المؤسسة )اسم المؤسسة / العنوان

   
   

 : )في صورة تعدد الترشحات( مطالب الترشح بمؤسسات تعليم عالي وبحث أخرى -
 الشهادة المطلوبة المؤسسة / الجامعة

  
  

 المعني.ينجر عنه إلغاء التسجيل بالماجستير  كل خطأ أو نقصان في اإلرشادات المذكورة،مالحظة هامة : 

 شروط الترشح -3
 أو ما يعادلها نظام "أمد"في إلجازة لالوطنية شهادة اليمكن أن يترشح لهذه المناظرة الطلبة المتحصلون على 

 .صاصات المطلوبةفي االخت 

 طريقة تقديم ملف الترشح  -4
أو من موقع الواب الخاص  www.isamsb.rnu.tn من موقع واب المعهديتولى المترشح تحميل استمارة الترشح 

 يوممصحوبة بالوثائق المطلوبة مباشرة لالدارة بداية من وتعميرها وتقديمها  k.rnu.tn-www.univبجامعة القيروان 
عن طريق مكتب الضبط بالمعهد.او ارسالها عن طريق البريد  2020أوت   31الى غاية يوم االثنين 2020اوت  24االثنين 

على العنوان التالي: المعهد العالي للفنون  2020أوت  31إلى غاية  2020 اوت 10يوم االثنين مضمون الوصول بداية من 
 .9117سيدي بوزيد  73ص.ب والحرف 

http://www.isamsb.rnu.tn/
http://www.univ-k.rnu.tn/
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 مقاييس القبول -5

 لمعايير التالية:ا مراعاةمع لجنة الماجستير التي تحدد مقاييس القبول  قبل تتم دراسة الملفات من
 .االرسوب المسموح بهسنوات النتائج واألعداد والمالحظات وعدد  -

  .هندسة داخلية أو سينوغرافيا( والصنف )أساسية أو تطبيقية()اإلجازة : االختصاص  -

 التصريح بنتائج القبول -6
موقع الواب الخاص عبر  2020 سبتمبر 21 االثنين الملفات ابتداء من يوم تقييميمكن اإلطالع على نتائج  -

 .k.rnu.tn-www.univوعبر موقع الواب الخاص بجامعة القيروان   www.isamsb.rnu.tn بالمؤسسة 
عبر موقع الواب الخاص  2020سبتمبر  28 في أجل أقصاه يوم التسجيل وجوبا ن إلىييدعى الطلبة المقبول -

 .www.inscription.tn  لتسجيل عن بعد با

 ق المطلوبة ئالوثا -8

 د المتحصل عليها ابتداء من الباكالوريا.من كل الشهائ مطابقة لالصل نسخة -

 وجد. إنمن ملحق الشهادة  مطابقة لالصل نسخة -

 .جامعيةمن كشوفات األعداد لكل سنوات الدراسة ال مطابقة لالصل نسخة -

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. -

 .عنوان المترشح  نيحمال معلوم البريد اخالص انظرف -

 سيرة ذاتية )في صفحة واحدة( -

 

 أو الوثائق ينجر عنه رفض الملف. كل نقص في اإلرشادات ظة هامة : مالح
 

 خانة خاصة باإلدارة
ملف تم دراسته من طرف أعضاء اللجنة 

 المتكونة من :
 

 

 بالماجستير : االنتدابقرار لجنة 

 مقبول

 .....الترتيب في القائمة : /قائمة االنتظار

 مرفوض

 عدم توفر االختصاص المطلوبمالحظات:
 

 

 

 

 

 

 

http://www.isamsb.rnu.tn/
http://www.univ-k.rnu.tn/
http://www.inscription.tn/

